Dato: 04.11.2021

Mandat – Evaluering av politiets og PSTs håndtering i tilknytning
til hendelsen på Kongsberg
Bakgrunn og formål
Onsdag den 13. oktober 2021 ved 18-tiden fikk politiet i Sør-Øst politidistrikt melding om
en mann som skjøt med pil og bue i Kongsberg sentrum. Fem personer ble drept og flere
skadet før gjerningspersonen ble pågrepet av politiet.
Evalueringen skal være i tråd med Politiets beredskapssystem I (PBS I), kap. 16, som
fastslår at den skal ha som formål å lære mest mulig av det som ble gjort. Evalueringen
skal konsentrere seg om forhold som kan ha betydning for fremtidig oppgaveløsning.
Evalueringen skal gi kunnskap om hvorvidt iverksatte tiltak faktisk virker etter sin
hensikt. Evalueringen skal ikke komme i stedet for en ev. overordnet og/eller
tverrsektoriell gjennomgang, eller ev. etterforskning fra Spesialenheten om en ansatt i
politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling.
Formålet med evalueringen er å identifisere læringspunkter om hva som fungerte godt og
hva som kunne vært gjort bedre med tanke på:
•
•
•

Politiets og PSTs tipshåndtering
Politiets og PSTs håndtering og informasjonsutveksling forut for hendelsen, både
mellom politiet og PST og med andre aktører, som helsevesenet
Politiets operative håndtering av hendelsen

Dette skal i sum gi politiet kunnskap til det videre arbeidet med å forebygge og
bekjempe alvorlige straffbare handlinger og hendelser.

Innhold i evalueringen
Evalueringen skal omhandle fra politiet første gang fikk kjennskap til og ev. tips
/bekymringer om gjerningspersonen og frem til politiets pågripelse.
Evalueringen skal identifisere læringspunkter med utgangspunkt i følgende punkter:
1. Beskrive og vurdere hvordan PST og politiet har behandlet mottatte tips forut for
hendelsen.
2. Beskrive PSTs og politiets håndtering og informasjonsutveksling seg imellom og ev.
til helsevesenet om gjerningspersonen i forut for hendelsen.
3. Beskrive og vurdere politiets krisehåndtering fra meldingsmottak ved
operasjonssentralen frem til gjerningspersonen ble pågrepet av politiet, herunder
bl.a.:
o
meldingsmottak/håndtering av 112-anrop (trippelvarsling)
o
hendelsesforløpet fra oppdraget leses ut til pågripelse av gjerningsperson,
herunder løsningsvalg gjennom oppdraget
o
samhandling internt i Sør-Øst politidistrikt
o
planlegging og disponering av operative ressurser i Sør-Øst politidistrikt, og i
samhandling med andre politidistrikt, nasjonale beredskapsressurser, særorgan
eller PST

Evaluereringen skal inneholde en selvstendig vurdering av ev. andre læringspunkter som
bør omtales. Evaluereringen skal foreslå tiltak som kan svare ut de læringspunktene som
avdekkes (som ikke allerede er ivaretatt).
I evalueringen skal det sees hen til:
• Relevant materiale fra politiet og PST som belyser håndteringen av informasjon og
hendelsen.
• Relevant lovgivning.
• Planverk (PBS I, II og III), beskrevne/etablerte prosedyrer, bl.a. PLIVOprosedyren, instrukser, opplæringsmateriell samt andre relevante kilder som
beskriver hvordan arbeidet skal utføres, herunder krav til responstid. PST har eget
planverk. Det må også gjøres en vurdering av om disse kildene er tilstrekkelige og
hensiktsmessige for fremtidig oppgaveløsning.
• Oppfølging av læringspunkter etter relevante hendelser og øvelser, bl.a. etter
terrorhendelsen i Al-Noor-moskeen i Bærum og 22. juli-terroren.

Rammebetingelser
Følgende rammebetingelser legges til grunn:
• Evalueringen skal gjennomføres av Politihøgskolen (PHS).
• Evalueringsutvalget må kunne håndtere gradert informasjon. Evalueringsutvalget
skal utarbeide en ugradert rapport som er egnet for offentliggjøring.
• Dersom evalueringsutvalget ser behov for å endre evalueringen utover mandatet,
må dette avklares med oppdragsgiver.
• Evalueringen skal ferdigstilles seks måneder fra offentliggjøringen av mandatet.

